
 

 
Carrer del doctor Klein, 101 · 08440 Cardedeu · T: 938 711 417 · ae: b.cardedeu.mv@diba.cat · www.bibliotecacardedeu.cat 
 

VI CONCURS DE MICRORELATS, SANT JORDI 2016 

BASES 

 

1. Objecte i finalitats 

La Biblioteca Marc de Vilalba, juntament amb les llibreries Badallibres  (carretera de Cànoves 

3), Compàs  (Carrer de Baix, 4), Espai31  (Teresa Oller, 31), Paperots  (Plaça Joan Alsina, 6) i 

Àgora (Mare de Déu del Pilar, 112) convoca per sisè any consecutiu el Concurs de 

Microrelats, Sant Jordi 2016 que premiarà les millors idees literàries. L’objecte del concurs és 

estimular l’escriptura com a eina d’expressió i creació i generar la participació a la festa del 

llibre i la rosa. Mitjançant les bases, que a continuació es relacionen, s’estableixen els punts 

sobre els quals es regirà el concurs. 

2. Destinataris i requisits 

Aquest concurs està obert a qualsevol persona major de 15 anys, sense prejudici de la seva 

nacionalitat, ni del lloc de residència. Tots els originals hauran de ser escrits en català i 

podran tenir una extensió màxima de 100 paraules. Cada microrelat ha de portar un títol i ha 

de contenir el concepte “bèsties” i/o “meravelles”  en qualsevol de les possibles formes 

d’expressió en català (sinònims, derivats, frases fetes, etc.) 

Cada microrelat ha de portar un títol i ha d’estar signat amb pseudònim. 

3. Termini i lloc de presentació de les obres 

Els participants podran presentar tants originals com vulguin, sempre que s’ajustin a les 

normes del concurs. Tots els textos presentats s’editaran al web: 

http://www.bibliotecacardedeu.cat 

La data màxima per lliurar les obres participants serà el dimarts 19 d’abril de 2016 i es 

poden lliurar de tres formes diferents: 

� Accedint a la web  http://www.bibliotecacardedeu.cat/?page_id=2024 i omplint el 

formulari  creat a aquest efecte 

� Per correu electrònic  a: b.cardedeu.mv@gmail.com. Posant a l’assumpte: VI 

Concurs de Microrelats, 2016. En aquest cas caldrà adjuntar al correu, el formulari 

de dades identificatives del participant que trobareu al final d’aquestes bases. 

� Presencialment , a la Biblioteca Marc de Vilalba  de Cardedeu (Carrer del Doctor 

Klein, 101) i a qualsevol de les cinc llibreries col·laboradores Badallibres  (carretera 

de Cànoves 3), Compàs  (Carrer de Baix, 4), Espai31  (Teresa Oller, 31), Paperots  

(Plaça Joan Alsina, 6) i Àgora (Mare de Déu del Pilar, 112). Sempre dins l’horari 

d’obertura pública de cada un dels establiments. En aquest cas caldrà aportar, 

també, el formulari emplenat  de dades identificatives del participant que s’adjunta al 

final de les bases. 

4. Premis 

El jurat atorgarà tres premis, als tres millors microrelats presentats al concurs. Els 
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microrelats guanyadors s’imprimiran en punts de llibre i Il·lustrats per l’il·lustrador resident de 

la Biblioteca. Cada un dels tres guanyadors rebrà:  

Un dels tres premis de 120€, 80€ o 60€ respectivament, en vals de compra per a  

cada una de les cinc llibreries col·laboradores.  

 En el supòsit que el guanyador sigui menor d’edat caldrà l’autorització dels pares  

per a l’acceptació del mateix. 

5. Jurat 

El Jurat estarà format per:  

� Raimon Portell , escriptor i dinamitzador de la tertúlia literària de la Biblioteca de 

Cardedeu. 

� Alba Dalmau , escriptora. 

� Eva Baltasar , poeta. 

� Ramon Monton , escriptor i traductor de l’alemany. Premi Ciutat de Barcelona de 

traducció en llengua catalana per la traducció d'Els quaranta dies del Musa Dagh, de 

Franz Werfel. 

Carme Homs actuarà com a secretària sense vot. En la valoració dels textos presentats, el 

jurat tindrà en compte els criteris següents: 

� La brevetat del text i la seva qualitat literària. 

� La pertinença de la/es paraula/es triada/es. 

� L’originalitat de l’enfocament del relat. 

El veredicte del Jurat es inapel·lable i es farà públic el dissabte 23 d’abril dins els actes de 

celebració de la diada de Sant Jordi. 

6. Drets sobre els textos premiats 

El textos guanyadors quedaran en propietat de la Biblioteca Marc de Vilalba i en 

conseqüència de l’Ajuntament de Cardedeu, així com tots els drets d’explotació sobre l’obra. 

Per tant, l’autor guanyador cedeix amb caràcter gratuït i no exclusiu  tots els drets 

d’explotació sobre l’obra, concretament els drets de reproducció, distribució, comunicació 

pública i transformació, en qualsevol modalitat, suport o finalitat, per tots els països del món i 

fins que l’obra passi a domini públic, sempre indicant l’autoria i sense dret a que es generi cap 

pagament per la cessió de l’esmentada explotació, de conformitat amb el Reial Decret 

Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat 

Intel·lectual.  

7. Acceptació de les bases 

El fet de prendre part en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases. 

L'organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa 

justificada. 
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Dades identificatives del participant al Vi Concurs  de Microrelats Sant Jordi, 

2016 

Títol de l’obra:___________________________________________________ 

Nom i cognoms:_________________________________________________ 

Pseudònim: _____________________________________________________ 

Domicili:________________________________________________________ 

Municipi:_________________________________ Codi Postal:_____________ 

DNI/NIF:_________________________ 

Telèfon/s:_____________________________________ 

Adreça correu electrònic:___________________________@______________ 

Data:__________________________________________________________ 

 


